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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

  2012. szeptember 6-i üléséről 

 

 

Helye:  Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem 

 

 

Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, 

  Artai Balázs képviselő, Csókás Zsolt képviselő, Kárpáti Hajnalka 

  képviselő, Krúdy Péter képviselő,  

  Dr. Balogh Lóránd jegyző, Kovácsné Darabos Erzsébet iskola 

  igazgató, Zsebeházyné Bozóki Erika pénzügyi előadó 

 

 

Bechtold Tamás: Köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 6+l 

fő képviselői létszámból 6 fő jelen van. 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Csókás Zsolt és Ádám Zsuzsanna képviselőkre, 

valamint a jegyzőkönyvvezetőre Kovács Máriára. A képviselő-testület a javaslatot 

egyhangúlag elfogadta, határozathozatal nélkül. 

 

Ezt követően a napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot. Javasolja a 6. napirendi pont - 

Vál Község 2012. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásának tárgyalását 

előre venni, valamint a 9. napirendi pontban,  az egyebek között tárgyalni a Baracska-

Kajászó-Vál Társulásnak a Fejérvíz által tett 3  javaslat  megvitatását, 10. napirendi pontként, 

pedig a közétkeztetés díjtételeinek változása miatti rendeletmódosításról kell tárgyalni. 11. 

napirendi pontként a július 30-i esőzések miatti vis maior pályázat benyújtásáról kell dönteni, 

valamint 12. napirendi pontban a Tűzoltómúzeum villamoshálózat felújításáról kell tárgyalni. 

                   

A képviselő-testület a napirendek tárgyalását 6 igen szavazattal elfogadta az alábbiak szerint: 

 

 

Napirend 

 

Tárgy:         Előterjesztő   

 

1.Vál Község 2012. évi I. féléves gazdálkodás- Bechtold Tamás polgármester 

    ról szóló beszámoló elfogadásáról 

2. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről           Bechtold Tamás polgármester 

3. Beszámoló a lejárt idejű határozatok teljesítéséről                 Dr. Balogh Lóránd jegyző 

4. Vál Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének          Dr. Balogh Lóránd jegyző 

    módosításáról 

5.Közösségellenes magatartásról szóló rendelet elfogadása       Dr. Balogh Lóránd jegyző 

6.Vál Község vagyonrendeletének elfogadása                            Dr. Balogh Lóránd jegyző 

7.ÖNHIKI pályázaton való elindulásról                                      Bechtold Tamás polgármester 

8. Lakossági kérelem megvitatása                                               Bechtold Tamás polgármester 
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9. Egyebek                                                                                    Bechtold Tamás polgármester 

10. Közétkeztetés díjtételeiről szóló rendelet      Dr. Balogh Lóránd jegyző 

      módosítása 

11. 2012.július 30-i esőzések miatti vis maior pályázat 

      benyújtása                                                                              Bechtold Tamás polgármester 

12. Tűzoltómúzeum villamoshálózat felújításáról                       Bechtold Tamás polgármester 

 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1./ Napirendi pont 

Tárgy: Vál Község 2012. évi I. féléves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a 

beszámolót és 3 igen szavazattal javasolják elfogadásra. 

 

Bechtold Tamás: Van kérdés a beszámolóval kapcsolatban? 

 

Zsebeházyné Bozóki Erika: A beszámolót kötelező beadni, de az ÖNHIKI beadásához is 

szükséges. Sikerült a tartozásokról beszerezni az igazolásokat, megegyezni az E.ON-nal az 

iskolában a gáz visszakötéséről, és részletfizetést kértünk a közvilágításra. 30 millió Ft 

szállítói tartozásunk van. Dr Kiss Tamás miatt továbbra is inkasszó van a számlánkon. Az 

intézményeken fegyelmezetten gazdálkodnak. 

 

Bechtolt Tamás: Sajnos a víziközmű hitel utolsó részletét kb. 8 millió Ft-ot is ki kell 

december 1-én fizetnünk, ennek nagy része lakossági befizetés, de az önkormányzatnak is ki 

kell egészíteni. 

 

Zsebeházyné: Elég sok a személyi jellegű tartozásunk is, pl. jubileumi jutalmak. 29 millió Ft-

os ÖNHIKI támogatásra adtuk be a pályázatunkat. 

 

Csókás Zsolt: Mi lesz az adóslistával? 

 

Ádám Zsuzsanna: A következő újságban meg lehet jelentetni. 

 

Krúdy Péter: Nem találja túl rózsásnak a helyzetet. 

 

Bechtold Tamás: Ezt senki nem mondta, de jelentősen csökkent az adósságállományunk, ez 

köszönhető a szigorú gazdálkodásnak. 

 

A képviselő-testület 5 igen és 1 nem szavazattal a beszámolót elfogadta és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

113/2012.(IX.06.) számú határozata 

Vál Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának értékelése 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Vál Község Önkormányzat 

2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót, melyet az írásos értékelés és a számszaki 

adatok alapján elfogad. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. Napirendi pont 

Tárgy: Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 

Behtold Tamás: A beszámoló a jegyzőkönyv írásos melléklete. 

 

Bechtold Tamás: Van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban? 

 

Csókás Zsolt: Milyen probléma van a Családsegítő Szolgálathoz társult Alcsútdobozi 

Önkormányzattal? 

 

Bechtold Tamás: Nem kaptuk meg időben a módosított működési engedély, emiatt elestünk 

normatívától, de visszamenőleg részben meg tudjuk igényelni. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Későn született a döntés, hogy csatlakoznak, az engedélyeztetéshez 

szükséges eljárási szolgáltatási díj került későn utalásra, ennek ellenére a feladatokat a 

Szolgálat ellátta. Sikerült megegyezni az alcsúti polgármester úrral. 

 

Csókás Zsolt: A gát és az útlezárásokkal kapcsolatban történt-e előrelépés? 

 

Bechtold Tamás: A feladatokat továbbítottuk az építéshatóság felé, elindult a megkeresés a 

Vízügyi Igazgatóság felé, nem volt törvényes eljárás, de a hivatalos ügyek elég lassan 

haladnak. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal a beszámolót elfogadta és az alábbi határozatot 

hozta. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

114/2012.(IX.06.) számú határozata 

a két ülés közti fontosabb eseményekről szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közti fontosabb eseményekről 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. Napirendi pont 

Tárgy: Beszámoló a lejárt idejű határozatok teljesítéséről 

 

Bechtoldt Tamás: A beszámoló a jegyzőkönyv írásos melléklete. Van-e kérdés a napi rendi 

ponttal kapcsolatban? 

 

Krúdy Péter: Meg kellett volna pályáztatni az igazgató helyettesi állást, ezért nem fogadja el a 

beszámolót. 
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Dr. Balogh Lóránd: Ha egy évre szól a kinevezés és a megbízott személy már legalább 1 éve 

az intézményben dolgozó közalkalmazott, akkor nem kell pályáztatást lefolytatni a 

Kormányhivatal álláspontja szerint sem. A Képviselő úr erre vonatkozóan írásban  kért 

választ, melyet természetesen meg fogok adni pár napon belül. 

 

A képviselő-testület 5 igen  1 nem szavazattal  elfogadta és az alábbi határozatot hozta. 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

115/2012.(IX.06.) számú határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. Napirendi pont 

Tárgy: Vál Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a 

költségvetés módosítását és 3 igen szavazattal javasolják elfogadásra. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Az eredeti költségvetési rendeletben talált hiányosságot a 

Kormányhivatal. A rendeletet át kellett dolgozni a hiányosságok miatt, egységes szerkezetű 

módosított költségvetési rendeletet alkottunk, ezt a javaslatot terjesztjük a testület elé 

elfogadásra. A módosító rendelet annak biztosítására készült el, hogy az egységes szerkezetű 

rendelet új formát ölthessen. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal  elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta. 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2012.(IX.06.) önkormányzati rendeletével módosított 

5/2012.(II.15.) számú önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 

 

/A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete./ 

 

5. Napirendi pont 

Tárgy: Közösségellenes magatartásról szóló rendelet elfogadása 

 

Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a 

Közösségellenes magatartásról szóló rendeletet és javasolják elfogadásra. 

 

Dr. Balogh Lóránd: 2012. évi II. tv az önkormányzati szabálysértési eljárások lefolytatását 

áthelyezte a kormányhivatalokhoz. Kikerült jegyzői hatáskőrből. Az önkormányzati 

testületnek magatartási formákat lehet meghatározni, melyeket közigazgatási bírsággal 

sújthatja, az ezeket be nem tartókat. Ez egy tervezet, lehetőség van rajta változtatni. 
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Kárpáti Hajnalka: A stílussal, a rendelet nevének megfogalmazásával van problémám. 

Egyébként sem fogjuk tudni betartatni a rendeletben foglaltakat. Természetes, hogy meg kell 

határoznunk bizonyos magatartási szabályokat, de a büntetés is túl magas. Helyszíni bírság: 

50.000 Ft, közigazgatási pedig 150.000 Ft. 

 

Ádám Zsuzsanna: A megnevezés riasztó, nevezzük helyi etikai kódexnek, amit elvárunk a 

lakosságtól, én a végrehajtásban látom a problémát. Le kell fektetni bizonyos szabályokat, 

erre lenne is igény, ebben nincs semmi rendkívüli. 

 

Csókás Zsolt: Egyet ért az alpolgármester asszonnyal, de hogy lehet ezt betartatni, egy 

közterület fenntartót kell felvenni, erre nincs az önkormányzatnak pénze. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Ezek a szabályok eddig is megvoltak, csak most egységes szerkezetbe 

foglaltuk őket, a megnevezést és a büntetési tételeket is Tv. szabja meg. 

 

Ádám Zsuzsanna: Attól még, hogy vidéken élünk, vigyáznunk kell a környezetünkre. 

 

Csókás Zsolt: Vannak, amiket nem lehet betartani, pl: autómosás az utcán, építési anyagok 

engedély nélküli tárolása közterületen, és a hóbuckák nem megfelelő helyre rakása. 

 

Bechtold Tamás: 2013. januárjától át fog alakulni az önkormányzati rendszer, pl. az építési 

hatóság felépítése is változik, elképzelhető, hogy szabadul fel olyan munkaerő, akit ezeknek a 

szabályoknak  a betartására,, végrehajtási feladatára alkalmazni tudnánk. 

 

A képviselő-testület 3 igen, 2 tartózkodással és 1 nem  szavazattal  nem fogadta  el 

a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet tárgyalásáról 

szóló rendelet tervezetet. 

 

6. Napirendi pont 

Tárgy: Vál Község vagyonrendeletének elfogadása 

 

Dr. Balogh Lóránd: Az ÁSZ vizsgálat több hiányosságra is felhívta a figyelmet, pl. nem 

voltak összeghatárok meghatározva a különböző elidegenítési eljárások meghatározására. A 

Nemzeti vagyonról szóló törvény rendeleti integrálását is végre kellett hajtani. Az 

önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyonból áll. 

Lehetőség van nemzetgazdasági szempontból kiemelt vagyonnak minősíteni olyan 

vagyontárgyat, amit az Önkormányzat jelentősnek minősít. Vagyontárgy elidegenítés 

szempontjából 200.000 Ft-ig a polgármester dönt, a fölött a képviselő testület határoz. Ekkor 

már értékbecslést kell kérni az elidegenítendő vagyontárgyra. 

 

Csókás Zsolt: Javasolja, hogy 200.000 Ft-ig továbbra is a polgármester döntsön, 200.000 Ft-

tól 1 millió Ft-ig a pénzügyi bizottsági határozat is kelljen az elidegenítéshez, 1 millió Ft felett 

a Képviselő-testület döntsön, és itt kérjünk szakértői értékbecslést. 

 

A vagyonrendelettel kapcsolatban több kérdés nem merült föl, ezért, a képviselő-testület 

6 igen szavazattal  az alábbi rendeletet alkotta. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2012.(IX.06.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról 
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/A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete./ 

 

7. Napirendi pont 

Tárgy: ÖNHIKI pályázaton való elindulásról 

 

Mivel kérdés nem fogalmazódott meg a képviselő-testület  részéről az ÖNHIKI 

pályázaton való indulásról, ezért 6 igen szavazattal  elfogadta és az alábbi határozta 

hozta. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

116/2012.(IX.06.) számú határozata 

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. év szeptemberi 

támogatására vonatozó igény benyújtásáról 

 

1.     Vál Község Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről 

szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. 

számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 

önkormányzatok 2012. évi támogatására. 

2.    A képviselő-testület az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 

2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén l.000 fő, vagy a feletti. 

II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen        

jogcímen 33.500 ezer forint összegű bevételt tervez. 

III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési 

rendeletét 33.686 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 

IV. b) Az önkormányzat az Ötv. Szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra 

kötelezett. 

      c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a 

könyvvizsgáló elfogadta. 

V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 50. § (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelmé- 

nyeinek megfelel. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8. Napirendi pont 

Tárgy: Lakossági kérelem megvitatása 

 

.Bechtold Tamás: Külterületen élő lakos élő lakos tett bejelentést, miszerint igazságtalannak 

tartja, hogy külterületi lakosként 400 Ft/m
2
 építményadót fizet, a belterületi 100 Ft/m

2
-rel 

szemben. Váradi Endréné adós kolléganő tájékoztatása alapján, mivel a külterületen lévő 

ingatlan lakássá van nyilvánítva, ezért a 100 Ft/m2 építményadót fizeti a kérelmező. Tehát a 

testületnek ebben az esetben nincs miről döntenie. 

Arra, hogy a külterületen lévő nem lakáscélú építmények építményadóját csökkentsük, az 

önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetővé. Ez kb. 2,5 millió Ft kiesést jelentene a 

bevételi oldalon. Foglalkozhatunk a kérdéssel az év végén az adórendeletek aktualizálásakor, 

de jelenleg csökkentésről biztos, hogy nem tudunk határozni. 
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9). Napirendi pont 

Tárgy: Egyebek 

 

Bechtold Tamás: Baracska-Kajászó-Vál Társulásnak a Fejérvíz által tett 3 pontban tett 

javaslatáról kell döntenünk. 

 

A Fejérvíz szennyvíztelep számítógépes programja elavult, új programot kellett írni, a 

program kifizetését a Fejérvíz megelőlegezte, de kéri a Társulástól az összeget. A program 

díja 450.000 Ft + ÁFA, amit természetesen a társulási bevételből kell megfizetni, az 

önkormányzatnak nem kerül pénzébe. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal  elfogadta és az alábbi határozatot hozta. 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

117/2012.(IX.06.) számú határozata 

a szennyvízrendszer irányítástechnikájának fejlesztésére vonatkozó árajánlatról 

 

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Baracska-

Kajászó-Vál Szennyvízelvezető rendszer irányítástechnikájának fejlesztésére 

vonatkozóan elfogadja az ARTIMO Bt által előterjesztett 495.000.-Ft+Áfa árajánlatot. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beruházás megvalósítására 

vonatkozó hozzájárulást adja meg a Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást 

Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás soron következő tárulási ülésén. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Minden tavasszal tájékoztatnak róla, hogy milyen felújításokra, beruházásokra van       

szükség, a Fejérvíz listát küld ezekről, idén 8,2 millió Ft + ÁFA összegű fejújításokat 

tervezett be. Baracska ezt az összeget lefaragta 7 millió Ft-ra. Úgy gondolom, hogy szakmai 

hozzáértés nélkül nem tehetjük meg, hogy ezeket a felújításokat felülbíráljuk. A Társulásnak 

van pénze, 17 millió Ft van a számlájukon, tehát z nem lehet akadály. Javaslom a Fejérvíz 

által kért összeget jóváhagyását. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal  elfogadta és az alábbi határozatot hozta. 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 118/2012.(IX.06.) számú határozata 

a szennyvízelvezető és tisztító rendszeren elvégzett fejlesztésekről 

 

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a Baracska-Kajászó-Vál 

Szennyvízelvezető és tisztító rendszeren 2012-ben elvégzendő fejlesztésekre 

vonatozóan elfogadja a Fejérvíz Zrt. javaslatát és árajánlatát. A Képviselő-testület a 

fejlesztésére vonatkozóan a 8.250.000.-Ft+Áfa árajánlatot elfogadja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fejlesztések 

megvalósítására vonatkozó hozzájárulást adja meg a Baracska-Kajászó-Vál 

Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás soron 

következő társulási ülésén. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Útfelújításra is van lehetőség, van anyagi fedezete. A kátyúk, csatornázás miatt megsüllyedt 

utak, csatornafedelek helyreállítása vált szükségessé. A felújításra meglévő pénzeszköz 

lakosságarányosan kerül felosztásra. Válnak kb. 12 millió Ft összeg jut. Ebből az összegből 

nagyon sok utat helyretudunk állítani, pl: Templom sor, Ürményi, Csokonai, Rákóczi, 

Tordasi, Jókai utcák. Egy feltétel van, hogy ez az összeg pályázati önrészre nem használható 

fel. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal  elfogadta és az alábbi határozatot hozta. 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

119/2012.(IX.06.) számú határozata 

a Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi 

Társulás vagyonából történő útfejlesztésekről 

 

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, 

hogy a Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető 

Intézményi Társulás vagyonából 32.000.000.-Ft-os összeget útfejlesztésre fordítsanak. 

2. A fenti összegből, lakosságszám arányosan Vál község településre 12.160.000.-Ft 

fejlesztésre szánt összeg költendő. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fejlesztések 

megvalósítására vonatkozó hozzájárulást adja meg a Baracska-Kajászó-Vál 

Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás soron 

következő társulási ülésén. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

(Artai Balász képviselő úr 20.oo órakor távozik az ülés teremből.) 

 

10. Napirendi pont 

Tárgy: Közétkeztetés díjtételeiről szóló rendelet módosítása 

 

Dr. Balogh Lóránd: A Közösségi Ház működtetőjével történt megegyezés alapján 

szükségesség vált az étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítása, mégpedig a térítési 

díjak változásai miatt. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal  elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2012.(IX.06.) számú önkormányzati rendelete 

az intézményi térítési díjak megállapításáról 

 

/A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete./ 

 

11. Napirendi pont 

Tárgy: 2012.július 30-i esőzések miatti vis maior pályázat benyújtása 
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Bechtold Tamás: Négy helyszínre kellett benyújtanunk vis maior pályázatot a rendkívüli 

időjárás miatt. 

- A Vajda 24. szám alatti életveszélyessé vált magántulajdonú ház lebontása 

- Az Aligvári utat tette járhatatlanná az esőzés 

- Az Újhgyi útat szintén több helyen tönkretette 

- Valamint a Széchenyi úti kétlyukú híd oldala is beomlott. 

 

Kárpáti Hajnalka: Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

tárgyalta és 3 igen szavazattal  elfogadta. 

 

 A képviselő-testület 5 igen szavazattal  elfogadta és az alábbi határozatot hozta. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 120/2012.(IX.06.) számú határozata 

vis-maior támogatás igény benyújtásáról 

 
A Vál Községi Önkormányzat Képviselő-testület, úgy határozott, hogy vis maior támogatás címen támogatási 

igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

A káresemény megnevezése: Vál Község, 2012. július 30-ai esőzések okozta károk kijavítása iránti vis-maior 

pályázat 

  helye :       Vál, Vajda János u. 24. (623. hrsz.) 

      Vál, Széchenyi út, Kétlyukú híd (496. hrsz.),  

      Vál, Aligvári dűlő útja (5201/2. hrsz.), 

      Vál, Újhegyi árokrendszer (848. hrsz.) 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2012. év % 

Saját forrás 1.202.415.- Ft 30 

Biztosító kártérítése Ft  

Egyéb forrás 
Ft  

Vis maior igény  2.805.635.- Ft 70 

 4.008.050.- Ft 100 

-A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 4.008.050.-  Ft, melynek fedezetét az 

önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani.  

-A testület, illetve társulási tanács nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát 

képezi.  

-A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / nem rendelkezik* 

(a megfelelő rész aláhúzandó) 
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             Biztosító Társaság megnevezése  

Bi          Biztosítási szerződés száma  

-Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt* (a megfelelő rész aláhúzandó. 

*A képviselő testület, illetve társulási tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan 

időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 5 éven keresztüli fenntartását, valamint a helyreállítás befejezését 

követő 30 napon belül igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Tanács felé.  

A képviselő-testület vállalja a károsodott ingatlannak költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira 

tekintettel történő helyreállítását. 

-Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem tudja ellátni (a 

megfelelő rész aláhúzandó). 

A testület/Tanács a saját forrás összegét a 2012.évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II. 15.) .számú Költségvetési 

Rendeletében biztosítja. 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 

 

 

12. Napirendi pont 

Tárgy: Tűzoltómúzeum villamoshálózat felújításáról 

 

Becntold Tamás: A Tűzoltó múzeum fejlesztésére beadott pályázat nem ad lehetőséget a 

múzeum villamoshálózat felújítására. Ezért ezt saját erőből kell megoldani. Már egy árajánlat 

érkezett 479 e Ft összegről, anyagköltséggel és munkadíjjal együtt. Tekintettel arra, hogy a 

kivitelezésre rendelkezésre álló időnk nagyon kevés, ezért kérem, hogy döntsünk a kérdésben. 

 

 Kárpáti Hajnalka: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tárgyalta és 3 igen 

szavazattal  elfogadta. 

 

Krúdy Péter: Mástól is kellett volna árajánlatot kérni. 

 

Bechtold Tamás: Ez igaz, de az idő rövidsége miatt erre nem volt lehetőség. Kérem, hogy 

határozzunk meg egy keretösszeget a munkálatok elvégeztetésére. 

 

A képviselő-testület 4 igen  szavazattal és 1 tartózkodással  elfogadta és az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

121/2012.(IX.06.) számú határozata 

a Tűzoltó Szertár fejlesztés beruházással összefüggésben elvégzendő villamos áram 

hálózat kiépítési munkák elvégzéséről 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tűzoltó Szertár 

fejlesztés beruházásával összefüggésben, a villamos áram hálózat kiépítésére vonatkozóan 

elfogadja a Denkovics József vállalkozó által előterjesztett bruttó 479.410.-Ft-os árajánlatot. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezésre vonatkozó szerződés 

aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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 Bechtold Tamás: Tekintettel arra, hogy rövidesen elérkezik Intézményünk és Képviselő 

társunk közti munkaügyi per következő tárgyalása, ezért kérem Krúdy Pétert nyilatkozzon az 

ügy folytatásáról. Önkormányzat a szerződésben szereplő összeget kifizette a Képviselő úr 

részére. 

 

Krúdy Péter: Nem tudom még, hogy visszavonom-e a keresetem. Még nem döntöttem, így 

nem tudok nyilatkozni. 

 

Bechtold Tamás: A szerződés alapján kifizetett összegnek mi lesz a sorsa, hisz azt az 

Önkormányzat erején felül teljesítve teremtette elő, saját képviselője nem vonja vissza a 

keresetét? Bízom benne, hogy a kereset visszavonásra kerül és lezárhatjuk a peres ügyet. 

 

Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt 

és az ülést bezárja. 

 

 

 

 

 

-k.m.f.- 

 

 

  Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 

  polgármester             jegyző 

 

 

 

                    Ádám Zsuzsanna            Csókás Zsolt 

  hitelesítő      hitelesítő 

 


